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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3496-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Benzyna bezołowiowa
2023/S 002-003496

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 010978710
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Tel.:  +48 225830762
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów, przymusowa restrukturyzacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych
Numer referencyjny: DAZ/ZP/14/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup przez Zamawiającego paliw płynnych do samochodów 
służbowych (osobowych) Zamawiającego, produktów pozapaliwowych, usług mycia i odkurzania samochodów 
oraz dokonywanie bezgotówkowych opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium 
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Polski. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w formie bezgotówkowej, na podstawie kart 
paliwowych wystawionych przez Wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz szczegółowe warunki i zasady 
realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 804 878.05 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
39831500 Samochodowe środki czyszczące
50112300 Mycie samochodów i podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: terytorium Polski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup przez Zamawiającego paliw płynnych do samochodów 
służbowych (osobowych) Zamawiającego, produktów pozapaliwowych, usług mycia i odkurzania samochodów 
oraz dokonywanie bezgotówkowych opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium 
Polski. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w formie bezgotówkowej, na podstawie kart 
paliwowych wystawionych przez Wykonawcę.
Zamawiający, w czasie trwania umowy (48 miesięcy), w ramach limitu środków przeznaczonych przez 
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, przewiduje dokonywać: 1) zakupu paliw płynnych do 
samochodów służbowych (osobowych), tj.: benzyny bezołowiowej Pb 95 (ok 63 000 litrów), benzyny 
bezołowiowej Pb 98 (ok 23 000 litrów), oleju napędowego (ok 9 000 litrów); Podane ilości paliw mają charakter 
orientacyjny, zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz 
przewidywanego wzrostu zapotrzebowania i mają charakter jedynie informacyjny. Zamawiający zastrzega, 
że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego 
mniejszej lub większej ilości paliwa; 2) zakupu produktów pozapaliwowych takich jak: oleje silnikowe, płyny 
eksploatacyjne, żarówki, środki czyszczące, akcesoria i kosmetyki samochodowe, itp.; 3) zakupu usług mycia 
i odkurzania samochodów osobowych; 4) uiszczania opłat za przejazdy samochodami osobowymi płatnymi 
odcinkami autostrad i dróg na terytorium Polski, w tym w punktach poboru opłat.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na stacjach paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz szczegółowe warunki i zasady 
realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja przedmiotu zamówienia przez okres 48 miesięcy w ramach limitu środków przeznaczonych na 
sfinansowanie zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 202-574154

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/12/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 774-00-01-454
Adres pocztowy: ul. Chemików 7
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-411
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 804 878.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 804 878.05 PLN
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2022
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